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Hallituksen kokous 3/2021      Esityslista  
 

Aika: 6.3.2021; klo 10.00 
Paikka: Teams -kokous 
 

Kokoukset 2020 1/2021 2/2021 3/2021 

Kempe Riitta, pj x x x 

Mäkiaho Timo, vpj - x x 

Alasalmi Satu x x x 

Kaivola Teemu x x x 

Kanko Jenna x x** - 

Konttaniemi Niina x x x 

Kärkkäinen Michela x x - 

Miettinen Toni x* - - 

Mäki-Arvela Sampsa x x x 

Paajanen Mikko - - - 

Rontti Heikki - - - 

Salminen Kaisu x x x 

Läsnä yht. 8/12 9/12 7/12 

* 19.41 Toni liittyi kokoukseen 
** 22.54 Jenna poistui kokouksesta 
 
1    Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Riitta Kempe avasi kokouksen klo 10.00.  
 
2    Kokouksen järjestäytyminen 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Niina Konttaniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sampsa Mäki-Arvela ja Kaisu Salminen. 
 
3    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 7/12 hallituksen 
jäsenestä. 



 

 
 

4   Asialistan hyväksyminen 
Kohdat 9, 10 ja 11 siirretään seuraavaan kokoukseen. Käsitellään kohta 8 ennen kohtaa 7. 
 
5  Edellisten kokousten pöytäkirjat 
Pöytäkirja 2/2021 on allekirjoitettavana. 
 
6  Sähköpostipäätösten kirjaaminen 
Ei sähköpostipäätöksiä. 
 
7  Toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2022 
Hallitus laati toimintasuunnitelman vuodelle 2022. 
 
8  Varastossa olleet vanhat lehdet ja painokset (Sampsa) 
Esitys: Asia käsitellään uudelleen sillä digitoinnissa käytettävät lehden menetetään 
arkistosta. Niitä lehtiä ei lähdetä digitoimaan, joita on vain yksi kappale. 
 
Päätösesitys: Esitetään että digitoidaan vain lehdet joita on kaksi kappaletta. Ne lehdet joita 
on vain yksi kappale, jätetään arkistoon lehtimuodossa. Kaisu laatii liiton arkistolehdistä 
luettelon, josta käy ilmi montako kappaletta kutakin lehteä on (numero/vuosikerta/kpl-määrä). 
Tämän listan perusteella tiedustellaan löytyykö jostain muualta kaksoiskappaleita lisää. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytään. 
 
9  Uusien teemapäivien lanseeraus; kelkkailu- ja kickbike -päivät 
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. 
 
10  Hallitustyöskentelyn ohjausasiakirjojen luonti; yhdistystoimijoiden roolit ja 
vuosikello 
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. 
 
11  Urheilugaala - hakemus vuoden urheilija -äänestyksen lajilistalle  
Niillä lajiliitoilla, jotka eivät vielä ole mukana Vuoden urheilija -äänestyksen lajilistalla, on 
mahdollisuus anoa pääsyä vuoden 2021 lajilistalle. Lajiliiton tulee lähettää hallituksen 
hyväksymä vapaamuotoinen anomus Urheilutoimittajain Liittoon 30.4.2021 mennessä 
(toimisto@urheilutoimittajat.fi). Anomuksesta tulee ilmetä mm. lajin esittely, harrastuneisuus, 
kotimainen kilpailutoiminta ja kansainvälisyys. Vuoden urheilija -valiokunta käsittelee 
anomukset 31.8.2021 mennessä.  
 
Esitys: Esitetään liitteessä (x) oleva hakemus hyväksyttäväksi ja lähetettäväksi 
urheilutoimittajien liittoon. 
 
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. 
 
  



 

 
12  Toimikuntien kuulumiset 

• Talous ja hallinto (Kaisu Salminen, Riitta Kempe, Timo Mäkiaho) 
o Annettu lausunto Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi 

▪ avustukset haetaan jatkoaa haeavustuksia.fi sivun kautta. Tänne voi 
säännöllisesti tallentaa materiaalia ja sivu tukee suomisportia eli tiedon 
voi ohjata suoraan suomisportista.  

▪ OKM ottaa käyttöön jo 2022 vuoden alusta eli koskee meitä heti 
hankkeen alusta alkaen.  

▪ OKM tuki saatu 27000 eur (+8%, viestinnän ja koulutuksen 
kehittäminen) 

• Lasten ja nuorten liikunta (Jenna Kanko, Kaisu Salminen) 
- Green card MD-pilotti 3 junnua näyttökokeessa. Teoriaosuudet vielä suorittamatta. 
- Aloitettu selvittämään nuorten ikärajasääntöjä (Nordic meeting, Aija, Riitta) 

• Aikuis- ja harrasteliikunta (Kaisu Salminen, Satu Alasalmi, Jenna Kanko) 
o jäsenmaksulaskut lähteneet seuroille ja seuratietolomakkeet toimitettu 
o Paraolympiakomitea, Tiina Siivonen, sovittu palaveri 8.3. 
o SiSuVa on siirtynyt ensimmäisenä jäsenseurana käyttämään SuomiSporttia 

• Huippu-urheilu (Niina Konttaniemi, Sampsa Mäki-Arvela) 
o MM-kilpailujen 2022 päivät tiedotettu seuroille ja urheilijoille 
o SUEK koulutuspäivät (3 kpl): 8.5., 7.8., 11.12.2021 

• Kilpailutoiminta (Teemu Kaivola) 
o Kilpailukalenterin koronamuutokset tehty 
o Illin kisa peruttu, MD-SM pidetty 

• PR- ja mediatoiminta (Michela Kärkkäinen (ajoluokat), Jenna Kanko (sulanmaan 1-2-
koiran luokat, hiihtoluokat), T&N Waltari) 

o VUL-netin muutostyöt käynnissä, nettitiimin palaveri pidetty, 
toimeksiantosopimus allekirjoitettu 

o Anu Mäkiseltä saatu tarjous graafisesta suunnittelusta 
• KV-asiat, koulutus ja viestintä (Riitta Kempe) 

o Nordic meeting pidetty helmikuussa. Keskusteltuja asioita: kansallisten 
sääntöjen yhdenmukaistaminen mm. junnujen ikä eri luokissa; Suomen 
aggressiivisten koiria koskevan säännön pohjalta valmisteltu alustava esitys 
IFSS säännöksi; tarvitaan protokolla tiedoksi, miten IFSS käsittelee 
kilpailusääntöjen muutosesityksiä; pohdittavaksi Suomen kanta ESDRA:n EM-
kisoihin (syksyllä); SOC säännöt eivät olleet vielä valmiit lausuntakierrokselle; 
virtuaalikisojen ilmot jaetaan pohjoismaihin. 

o Pj-kaffepaussi pidetty 10.2.    
o Koulutuskalenteria valmisteltu. Luentoja 29.3. (ruokinta), 12.5 (valmennus), 

kesäkuu (Jurvelin/RC valmennus, kilpailujen järjestäjäkoulutus), elokuu (RC 
ruokinta), syyskuu (tuomarikoulutus), marraskuu (uudet hiihtotuomarit ja 
kilpailujen järjestäjäkoulutus), SUEK koulutukset 3 kpl 

o Perustettu VUL-virtuaalitoimisto, jonka ovi löytyy WhatsApp sovelluksesta. 
Teams-linkkiä klikkaamalla pääsee yhteiseen virtuaaliseen työskentelytilaan, 
joka mahdollistaa yhteisöllisen työhetken muiden toimihenkilöiden kanssa.  

• Yhteistyökumppanit (Jenna Kanko) 
o Traildog ja Nutrolin kontaktoitu 
o Ruokinta- ja valmennusluentoja koulutusta tukemassa rahallisesti: mm. Happy 

Dog, Nutrolin, Best-in 
  

https://yle.fi/uutiset/3-11789037


 

    
• Eläinten hyvinvointi (Riitta Kempe, Michela Kärkkäinen, Toni Miettinen) 

o Koirien hyvinvointiin liittyvät luennot sovittu 
o Keskusteltu safariyrittäjien tilanteesta ja avustettu lausuntojen valmistelussa 
o Maa- ja metsätalousministeriö pyytää esitystä 17.3.2021 mennessä 

seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntaan. Valmistelua tehty 
• Kurinpito (Heikki Rontti, Mikko Paajanen) 
• Tuomaritoiminta (Timo Mäkiaho) 

o Promille-sääntö lähetetty tuomareille ja seuroille lausuntokierrokselle. 
Lausuntojen deadline 10.3. 

o Junnujen ikäsääntöjen pohjoismainen ja kansallinen selvittely ja valmistelu 
aloitettu 

o Aloitetttu valmistelemaan äänimääräkattoa koskevaa sääntöä VUL:n 
toimintasääntöihin 

• Valjakkourheilu-lehti (Niina Konttaniemi) 
o Pyydetty lehtijuttu MD-SM voittajilta (Setälät, Kiijärvi). Aihe liittyy eläinten 

hyvinvoinnin huomioimiseen kilpailuun valmistauduttaessa ja kilpailun aikana 
• Valmennus 

o Jenna selvittää alueellisten liikuntajärjestöjen valmennuskoulutuksia 

 
13  Muut esille tulevat asiat 
Liittokokouskutsut lähtevät alustavan suunnitelman mukaan 31.3. 
Esityslistalle tulevat asiat pe 19.3. 
 
14  Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous pidetään Teams -kokouksena pe 26.3.2021; klo 19.30. 
 
15  Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.54. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 

Riitta Kempe, puheenjohtaja  Niina Konttaniemi, sihteeri 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Sampsa Mäki-Arvela   Kaisu Salminen 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

https://mmm.fi/seura-ja-harrastuselainten-hyvinvoinnin-neuvottelukunta

